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 جامعة الدفاع الوطني 

 للدراسات االستراتيجية  مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا

 20319-5066 واشنطن العاصمة،

 االختالفات" "انسجام 

 

 الفاضل/  

 ة:للدراسات االستراتيجي  الشرق األدنى وجنوب آسيا  كبار التنفيذيين في مركز  ندوةفي املشارك 

 

بك  ن االفتراضية  في  رحب  التنفيذيين  كبار  الو بشأن  ندوة  للحدود  العابرة  التهديدات  ينظمها  (CTSES 02-21)  طنيةمكافحة  التي  آسيا  ،  وجنوب  األدنى  الشرق  مركز 

 "(. زاملرك)" راتيجية بجامعة الدفاع الوطني للدراسات االست

 

البداية في  في    نهنئك  للمشاركة  اختيارك  التنفيذيين    ندوة على  التكي  "بعنوان  كبار  على  العنيفة  املتطرفة  املنظمات  الشرعية  :فقدرة  توجيه  و   ،والتكنولوجيا  ،عدم 

تعميق فهم املشاركين لبناء القدرات وتعزيز الشراكات اإلقليمية فيما يتعلق باملخاطر  ُبغية    ايغطي مجموعة متنوعة من القضاي  اف  مكث  ارنامج  ب"، التي تتضمن  لالرسائ

 .في جميع أنحاء العالم (VEOs) ا املنظمات املتطرفة العنيفةالتي تشكله 

 

عقدين  ركز امل  ادع مدار  الزمن  على  الدبلوماس ي    أعضاء  من  آسيا و السلك  ووسط  وجنوب  األوسط  الشرق  من  ندوات  العسكريين  في  لاملخ  ه للمشاركة  كبار  صصة 

رختلفةم  هذه الندوةإال أن  في واشنطن العاصمة.  هنا  التنفيذيين    فيبها    لمنعالطريقة التي  ،  قادمةسنوات  عدة  ، وربما خالل  احالي  على األقل  ،  فيروس كورونا  ، فقد غيَّ

بها    ركزامل يسير  التي  الحالو .  أجمع  العالم والطريقة  السفر  لقيود  ا  قررنايةنظر  مثل،  هذ،  في  مثلنا  األخرى   ا  املؤسسات  من  الحديثة  العديد  التكنولوجيا  استخدام   ،

 . الشرق األدنى وجنوب آسيا قةئنا في منطللتواصل مع زمال 

 

ا من القضايا الرئيسية الندوة تستكشف هذه   تتضمن ما يلي: عدد 

 

 . ها وأنواع ،هاونطاق  ،املنظمات املتطرفة العنيفةطبيعة  •

 . لتحقيق أهدافها املنظمات املتطرفة العنيفة -دامها وتس ئ استخ- التي تستخدمهاوجية والسياسية األيديولاألدوات  •

 . ة الحديثة( التي تستخدمها املنظمات املتطرفة العنيفةوسائل التواصل االجتماعي واألدوات التكنولوجي  التي تتضمن) الخطابيات بناء عمل •

 . املنظمات املتطرفة العنيفة رضهاتفي العاملية وصلتها بالتحديات الت ى القو  بين  نافسةامل •

 . ة العنيفةمواجهة املنظمات املتطرفاستراتيجيات مختلف فعالية  •

 الُقطرية املحددة. السياقاتاملنظمات املتطرفة العنيفة في امل مع للتعأفضل املمارسات وضع  •

 

لتكون ندوة    نا مصم التنفيذيين  لتناقش من خال  منبربمنزلة    كبار  ومسؤولي   الشرق األدنى وجنوب آسيا القضايا اإلستراتيجية مباشرة مع نظرائك من منطقة له  متميز 

هذه  واملستشارين.    ،ينوالدارس  ، املتخصصين خبراء  الو   ،األمريكيةالحكومة   ستغتنم  أنك  يقين  على  مناقشات  ونحن  إلجراء  املشاركين    منفتحة الفرصة  مع  وصريحة 

الندوة بما يثري    البعضاملشاركون مع املتحدثين ومع بعضهم  ا  فيهيتفاعل  هي التي  ين  يالتنفيذكبار  ندوات  أن أفضل    الوقت، ال سيما وقد وجدنا عبر  ندوةاآلخرين في ال

 سبها املشاركون.التي يكتفكار األ عزز يو 

 

ا هنا في واشنطن العاصمة مثمرة تجربة أتمنى لك   ا.قريب  وآمل أن ألتقي بك شخصي 

 

 ترام، حلوا بقبول فائق التقدير واال فضوت
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 وولف  .تيري إيهالفريق 

 الواليات املتحدة األمريكية )متقاعد(

 ية مدير مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيج



 

 

 فهرس
 

  تقويم البرنامج 

  جدول أعمال البرنامج 

 السير الذاتية

 االستراتيجية أعضاء مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات  -

 املتحدثون  -

 

  املشاركين  ةقائم

 

 

 

 نظرة عامة على الندوة 

 

ف:  "قدرة املنظمات املتطرفة العنيفة على التكي    ندوة كبار التنفيذيين: "(  املركز)"  مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجيةوضع  

مع هذه القضية. تسعى   بانتظام  يتعاملون ال سيما من  الرسائل"، ملمارس ي مكافحة اإلرهاب رفيعي املستوى،  توجيه  و   ،والتكنولوجيا  ،عدم الشرعية

 العالمتهدد  ألخطار التي تشكلها املنظمات املتطرفة العنيفة  ال سيما وأن    هذه الندوة إلى بناء القدرات وتعزيز الشراكات اإلقليمية في هذا املجال 

جد هذه املنظمات في كثير من األحيان في أماكن  اتو ت.  هاوتدمير   ها،وعزل،  اتخاذ تدابير مختلفة لتقويض هذه املنظماتإلى    يين أجمع ما حدا بكافة املعن

أن  وتعمل بطريقة المركزية.  الدولة  غير خاضعة لحكم   التحدياتورغم  تواجه هذه  التي  الدول  من جهودها ملواجهة هذا   قد عززت  العديد من 

فت    ر،الخط العنيفة  تكيَّ املتطرفة  التطورات  املنظمات  التكنولوج  تواستخدممع  و يالتقدم  عمليات    ومجاالتجديدة،  العالمية  اإل نصات  امل، 

ن في هذه الندوة و شاركباحثونا وامليدرس  ف العنيف قائًما.  خطر التطر  يظل    ،الشرق األدنى وجنوب آسيا لصالحها. بالنسبة لدول منطقة  مستحدثة

 .ف العنيفأفكار جديدة حول كيفية مكافحة التطر  يتناول استراتيجي في إطار نقاش بعمق القضايا هذه 

 

مخصصة لالستخدام الحصري ألعضاء هيئة التدريس والطالب في مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا و محتويات هذه الوثيقة لحكومة األمريكية ملكية تعود 

دون موافقة صريحة من   هذه الوثيقة بأي طريقة أخرى نشر بال ُيصرح (. NDU) أو جامعة الدفاع الوطني (NESA Center) "(املركز)" للدراسات االستراتيجية

 .جامعة الدفاع الوطني ورئيسالشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية  مدير مركز
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ُّ
 م نتائج التعل

 

 من:  في نهاية هذه الندوةيتمكن املشاركون 

 . هاوأنواع ها،ونطاق،  فهم عميق لطبيعة املنظمات املتطرفة العنيفة اكتساب •

 املنظمات املتطرفة العنيفة لتحقيق أهدافها.  -وتس ئ استخدامها-التي تستخدمها شرح األدوات األيديولوجية والسياسية  •

بناء   • عمليات  تتضمن  ]  الخطابتقييم  املنظمات  التي  تستخدمها  التي  الحديثة[  التكنولوجية  واألدوات  االجتماعي  التواصل  وسائل 

 املتطرفة العنيفة. 

 القوى العاملية وصلتها بالتحديات التي تطرحها املنظمات املتطرفة العنيفة.  للمنافسة بين فهم عميق  اكتساب •

وفعالية   • قيمة  العنيفة  مختلف  تحليل  املتطرفة  املنظمات  مواجهة  املمارساتووضع  استراتيجيات  الُقطرية    أفضل  السياقات  وفق 

 املحددة.

SES 02-21 Arabic Room 

https://us.bbcollab.com/guest/d2a88fc2503843949df164b76e1f0fc1 

 

 الندوة  هيكل 

 : من ثالثة أجزاء أساسية االفتراضية تتألف الدورة 

 

 مارس(  29-27الندوة )نظرة عامة على اإلدارية و األمور  .1

ق   ِّ
ِّ ُينس 

أيًضا   حيث يتلقى املشاركون   منتصف إلى نهاية مارسمن  اإلدارية والتسجيل  لتنظيم جلسات األمور  مع السفارات األمريكية  ركز  املل  مسج 

 . (Blackboard)  دمنصة بالك بور خالل هذه الجلسات نظرة عامة حول كيفية استخدام 

 

 الواليات املتحدة، يجتمع املشاركون في جلسة مباشرة تشمل:بتوقيت شرق  0730- 0630مارس، من  29نين، ثفي يوم اإل

 . دير الدورة ونظرة عامة على الندوةمن م يةترحيبكلمة  •

 . مركزلاألكاديمي لعميد من ال يةترحيبكلمة  •

 

 أبريل( 02 -مارس  29سئلة )األ حاضرات و امل .2

 . مواضيع الندوةقراءات مسبقة مختارة حول روابط تتضمن لمشاركين لاملركز  يتيح •

•  ِّ
 .الندوةمواضيع حول تقديمية ا وأكاديميون مختارون عروضً  فنيون م خبراء يقد 

 .بعد كل جلسةركز املاملتحدثين وأعضاء هيئة التدريس في طرح أسئلتهم على تتاح للمشاركين فرصة  •

 

 أبريل(  02مناقشة مفتوحة ) .3

 . ركزامللجلسة األخيرة من الدورة ملناقشات املشاركين واملحادثات التي يديرها أعضاء هيئة التدريس في ُتخصص ا •

 

 

 

 

https://us.bbcollab.com/guest/d2a88fc2503843949df164b76e1f0fc1
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 2021مارس  29اإلثنين، 

 اإلجراءات اإلداريةتسجيل الدخول اإللكتروني،      0700 - 0600

 

 كلمة ترحيبية من مدير الدورة      0705 - 0700

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية حسن عباس ر بروفيسو   

 

 كلمة ترحيبية من العميد األكاديمي   0710 - 0705

 ، العميد األكاديمي، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية د. روجر كانجاس  

 

 كلمة ترحيبية من مدير املركز   0720 - 0710

)متقاعد(،    األمريكية  املتحدة  الواليات  وولف،  إيه.  تيري  للدراسات الفريق  آسيا  وجنوب  األدنى  الشرق  مركز  مدير 

 االستراتيجية 

 

 الخريجين / اإلعالم واالتصاالت إحاطة   0730 - 0720

 للدراسات االستراتيجية مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا  منسق شؤون الخريجين،فهد ماليكة، أ. : املتحدث  

 

ف والصمود :: نظرة عامة على التنظيمات املتطرفة العنيفة01الجلسة    0900 - 0730  التكيُّ

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية حسن عباس ر بروفيسو : مدير الجلسة  

 ، جامعة جورجتاون بروس هوفمان ر بروفيسو : املتحدث  

 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 . لمنظمات املتطرفة العنيفةاملتطورين لنطاق الطبيعة و التحديد  -1

 والصمود. ف على التكي  داعش والقاعدة تنظيمي تحليل قدرة  -2

 الشرق األدنى وجنوب آسيا وما جاورها.  منطقةفي املتطرفة العنيفة الحالية املنظمات في تهديدات النظر  -3

 . بلدكلعناصرها من املنظمات املتطرفة العنيفة طرق تجنيد تحليل  -4

 .تحديد اتجاهات التطرف العنيف في املستقبل -5

 

 : قراءات

 : هيلزا صحيفة ف العنيف،"  تهديد التطر  رت الجائحة دانفرز، "كيف غيَّ س ي. ويليام 

https://thehill.com/opinion/national-security/500063-how-the-pandemic-has-changed-the-threat-of-violent-extremism  
 

 :2020كوب وير، "اإلرهاب وتحديات مكافحة اإلرهاب إلدارة بايدن"، س ي تي س ي سنتينل، يناير يهوفمان وجبروس 

 https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2021/01/CTC-SENTINEL-012021.pdf  

 

https://thehill.com/opinion/national-security/500063-how-the-pandemic-has-changed-the-threat-of-violent-extremism
https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2021/01/CTC-SENTINEL-012021.pdf
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 : 2020أغسطس  05 ،3360ش بوليس ي ووتأنشطة حزب هللا العاملية"، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى،  تحديدماثيو ليفيت وآخرون، "

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/mapping-hezbollahsworldwide-activities 

 

 :2020مارس  31  ،تعليق مواجهة داعش في زمن فيروس كورونا"، مجموعة األزمات الدولية،"

https://www.crisisgroup.org/global/contending-isis-time-coronavirus 
 

 :، األمم املتحدة2020بريل أ 14، الالحقة للنزاعات تحوالتال الصراع الهجين والسالم الهجين: كيف تشكل امليليشيات واملجموعات شبه العسكرية

https://cpr.unu.edu/hybrid-conflict.html  

 استراحة     0915 - 0900

 

 ف اإللكتروني: الشبكات، ووسائل اإلعالم، والتطرُّ 02الجلسة    1045 - 0915

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية شارنوفمايكل  ر بروفيسو : مدير الجلسة

 ميسون  جورج جامعة، معهد أوك ريدج للعلوم والتعليماستخبارات  جتمعمقيم مل زميل، د. جوزيف شاهين: املتحدث  

 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 كيف تستغل املنظمات املتطرفة العنيفة التقنيات الجديدة؟  -1

ونظرية األنظمة   اتف عبر اإلنترنت استناًدا إلى علم الشبكنظري ملساعدة كل صانع سياسة في فهم اآلثار واسعة النطاق للتطر  الساس  األ  -2

 .املعقدة

 . فتحليل تأثير وسائل التواصل االجتماعي واستخدام املعلومات املضللة لتجنيد املتطرفين وجهود التطر   -3

 .عبر اإلنترنت والتخفيف من حدته بناًء على مجموعة كبيرة من املنتجات التجريبية والتحليلية فالتطر  توصيات السياسة العامة لقمع  -4

 ؟ ملا الأو  إزالة املحتوى املتطرف على اإلنترنت في مكافحة التطرف العنيف؟ ملا تفيد هل -5

 

 : قراءات

 :راند اإلرهاب والتطرف، مؤسسةحالة من حاالت  15ف في العصر الرقمي: استخدام اإلنترنت في التطر  

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR453.html  
 

،  2019،  1، العدد 9يونيباث، املجلد   "،الخبيثة: تحليل استغالل داعش لوسائل التواصل االجتماعي لنشر رسالتها  بالتغريدمارلين هرمز، "اإلرهاب  

14 -17 : 

https://unipath-magazine.com/en-v9n1/ 
 

 :2020أغسطس  03رام"، الدبلوماسية الحديثة، جنستا، "داعش والجهاد املتشدد على جآن سبيكهارد ومولي إلينبر 

https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-the-militant-jihad-oninstagram/ 
 

 :2020مارس  15الذكاء االصطناعي أيديولوجيا وليست تقنية"، وايرد، "

https://www.wired.com/story/opinion-ai-is-an-ideology-not-a-technology/ 
 

 :للتواصل والصحافة بجامعة جنوب كاليفورنيا ج، كلية أننبر "كيف يستخدم اإلرهابيون وسائل التواصل االجتماعي، "فيليب سيب

https://www.crisisgroup.org/global/contending-isis-time-coronavirus
https://cpr.unu.edu/hybrid-conflict.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR453.html
https://unipath-magazine.com/en-v9n1/
https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-the-militant-jihad-oninstagram/
https://www.wired.com/story/opinion-ai-is-an-ideology-not-a-technology/
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https://youtu.be/4JX3njITW1k 
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 2021مارس  30الثالثاء، 

 

 اإلجراءات اإلداريةتسجيل الدخول اإللكتروني،      0700 - 0600

 

 فة: دور مقاربة إنفاذ القانون في التعامل مع املنظمات املتطرفة العني03الجلسة     0830 - 0700

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية حسن عباس ر بروفيسو : مدير الجلسة

 ك، الواليات املتحدة األمريكية والجمار  الهجرة ملكتب إنفاذ قوانين  سابق خاصعميل ، فارتانيان فيكتور : أ. املتحدث  

 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 . ول ضد الجماعات املتطرفة العنيفةاأل دفاع الخط بصفتها املدنية الشرطية و  دور أجهزة اإلنفاذ -1

جمع املعلومات االستخباراتية وتحليلها ونشرها؛ القبض على ها  بما في  ، العنيف  فالتطر  مكافحة  في مختلف مجاالت  أهمية إنفاذ القانون   -2

 . وغيرها من الجهود امللموسة للحد من قدرات املنظمات املتطرفة العنيفة واحتجازهم؛املشتبه بهم 

 . "محلية"كل جرائم العنف  مقولةتحليل  -3

ا -4 املؤسسات  بين  التنسيق  تحديات  املمارسات إلدارة وتقليل  اإلرهاب  والعسكرية  الستخباراتية  أفضل  في مكافحة  ف التطر  و والشرطية 

 . العنيف

 

 : قراءات

ممارسات إنفاذ القانون، منظمة األمن  أفضل    –ف العنيف والراديكالية التي تؤدي إلى اإلرهاب  فهم دور النوع االجتماعي في منع ومكافحة التطر  

 : 2019أبريل   26والتعاون في أوروبا، 

https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/420563_1.pdf  
 

 الحرب على اإلرهاب: هل الجيش أفضل طريقة لهزيمة التطرف؟ ، فيل جورسكي

https://youtu.be/YN3s-OxXqis  
 

 :13-10، 2020، طبعة خاصة، 10، "دور املخابرات في مكافحة اإلرهاب"، يونيباث، املجلد يأحمد محسن سالم اليافع

https://unipath-magazine.com/en-v10sped/  
 

 : 2010دولة"، املركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياس ي،  15في ومكافحته ف واإلرهاب: التطر  نيومان، "السجون بيتر آر. 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Prisons-and-terrorism-15-countries.pdf  

 

 استراحة     0845 - 0830

 

 واملنظمات املتطرفة العنيفة  : توجيه الرسائل، ووسائل اإلعالم،04الجلسة     1015 - 0845

 مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية أستاذ متميز، ، السفير علي جاللي: مدير الجلسة

https://youtu.be/4JX3njITW1k
https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/420563_1.pdf
https://youtu.be/YN3s-OxXqis
https://unipath-magazine.com/en-v10sped/
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Prisons-and-terrorism-15-countries.pdf
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 صوفان تنفيذي، مركز مدير، نورين تشودري فينكأ.  ة:املتحدث  

 

 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 بالدكم. الرسائل التي تستخدمها املنظمات املتطرفة العنيفة في توجيه وأساليب   )السرد( الخطابُسبل التداول بشأن  -1

 املضادة للتطرف؟  السردياتما أكثر الوسائل واملنصات فعالية إلبراز  -2

 .فأفضل املمارسات في بناء الخطابات املضادة للتطر   -3

 .العنيف فالتطر  دور وسائل التواصل االجتماعي / اإلنترنت في مكافحة  -4

 

 : قراءات

أديبي، #  كايود  لحملة  حالة  دراسة  اإلرهاب:  عن  اإلعالمية  التقارير  تأثير  )"تخفيف  ملكافحة امل  ،"(BringBackOurGirlsأعيدوا_بناتنا  الدولي  ركز 

 : 2020، أكتوبر الهاي -اإلرهاب 

https://icct.nl/app/uploads/2020/10/StratComms-Report-Nigeria-FINAL.pdf  
 

 : 2017اإلرهابية"، االتحاد األوروبي، نوفمبر الخطابات مكافحة "

https://icct.nl/app/uploads/2017/11/Reed-Ingram-Whittaker-Narratives.pdf  
 

 :2020أغسطس  03رام"، الدبلوماسية الحديثة، جنستا"داعش والجهاد املتشدد على  ،إلينبرجومولي  دسبيكهار آن 

https://moderndiplomacy.eu/2020/08/03/isis-and-the-militant-jihad-oninstagram/ 
 

 : 2016ان، ، عمَّ جفريدريش إيبرت ستيفتون "محمد سليمان أبو رمان وآخرون، "سر الجاذبية: دعاية داعش والتجنيد

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/12552-20160728.pdf 
 

 : املضاد  مركز هداية للخطابمكتبة 

https://www.hedayahcenter.org/resources/interactive_cve_apps/counter-narrative-library/  

 

زيجر سارة  فينك،  رج  ،نورين  "عالم  بوالي،  استكشاف  الورافيا  والتطر  أدوار  ؟:  اإلرهاب  مكافحة  في  لألمن النساء  العاملي  املركز  العنيف"،  ف 

 : 2016التعاوني، 

https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/AMansWorld_FULL.pdf  
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 2021مارس  31األربعاء، 

 اإلجراءات اإلداريةتسجيل الدخول اإللكتروني،      0700 - 0600

 

 : قوة وسياسة املنظمات املتطرفة العنيفة في آسيا الوسطى1: دراسة حالة 05الجلسة     0830 - 0700

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية حسن عباس ر بروفيسو : مدير الجلسة

 ، العميد األكاديمي، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية د. روجر كانجاس: املتحدث 

 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 ده. العنيف في آسيا الوسطى وأبعا فالتطر  فهم مصادر  -1

 .العنيفف التطر  تعامل دول آسيا الوسطى مع تحدي طرق مقارنة  -2

 .العنيفف التطر  تقييم الديناميكيات االجتماعية والسياسية في آسيا الوسطى التي تساهم في  -3

 .ف في آسيا الوسطى تأثير السياسات اإلقليمية، وخاصة السياسات الروسية، على تحديات التطر   -4
 

 : قراءات

عهد االستشارات االستراتيجية والسياسية واألمنية  ملستراتيجية  املنشورات اال في آسيا الوسطى"، سلسلة    فالتطر  روجر كانجاس، "إعادة تعريف  

 : 2018، واالقتصادية

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-

541%20Kangas.pdf 
 

 :2015يناير  20، 72ف في آسيا الوسطى"، مجموعة األزمات الدولية، موجز سياسة أوروبا وآسيا الوسطى رقم : التطر  تنادي سوريا"

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/syria-calling-radicalisation-central-asia  
 

 : 2016أكتوبر  3، 83مجموعة األزمات الدولية، موجز سياسة أوروبا وآسيا الوسطى رقم  "،فوالتطر  قيرغيزستان: هشاشة الدولة "

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/centralasia/Kyrgyzstan/Kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalization 
 

 :2019يوليو  22ف العنيف من خالل التعليم في آسيا الوسطى، اليونسكو، أملاتي، موجز السياسة: منع التطر  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369242  
 

،  4، العدد  9، يونيباث، املجلد  "تساعد في تنمية البالد  قدرستم حيدروف، "املصالحة السياسية في طاجيكستان: إعادة دمج الراديكاليين التائبين  

2019 ،44-47: 

https://unipath-magazine.com/en-v9n4/  

 

 استراحة     0845 - 0830

 

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-541%20Kangas.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-541%20Kangas.pdf
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/syria-calling-radicalisation-central-asia
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/centralasia/Kyrgyzstan/Kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalization
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369242
https://unipath-magazine.com/en-v9n4/
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 : التطرف اليميني ضمن تحديات الواليات املتحدة2: دراسة حالة 06الجلسة     1015 - 0845

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية مايكل شارنوف ر بروفيسو : مدير الجلسة

 ، واشنطن األمريكية لجامعة(، اPERIL) واالبتكار ،والتطرف ،االستقطاب مختبر مدير، إدريس-ميلر سينثيا د. :ةاملتحدث  

 العاصمة 

 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 .ف العنيف الواليات املتحدةفهم تاريخ التطر   -1

 . تحديد سياق الحركات اليمينية املتطرفة العاملية -2

ِّف  الجيش وإنفاذ القانون بشأن ارتباط أفراد من قوات مقارنة املقاربات األوروبية واألمريكية  -3
 . باليمين املتطر 

 مقارنة التطرف اليساري واليميني في الواليات املتحدة.  -4

 . استجابة سلطات إنفاذ القانون و تقييم التطورات األخيرة في الواليات املتحدة  -5

 

 : قراءات

 : ذا هيل "، صحيفةإدريس، "نطرح األسئلة الخاطئة حول التطرف اليميني -سينثيا ميلر

https://thehill.com/changing-america/opinion/515024-were-asking-the-wrong-questions-about-far-right-extremism  
 

 

"جبير   .إم  ه.جي الدائم    األسطوريةتيرنر: األصول    إرثر،  اوالتأثير  تب 
ُ
ك البيضاءلعمدة  اإلرهاب  ،  القاتلة"  لقومية  الدولي ملكافحة  ، الهاي  -املركز 

 :2016سبتمبر 

https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/09/ICCT-Berger-The-Turner-Legacy-September2016-2.pdf 
 

 راند: يان مايكل جينكنز، "اإلرهاب املحلي واالنتخابات األمريكية"، مؤسسةابر 

https://www.rand.org/blog/2020/10/domestic-terrorism-and-the-us-elections.html  
 

 :يباستخدام وسائل التواصل االجتماع التطر ف يةمحاربة نفسساعة األخبار بقناة بي بي إس: 

https://youtu.be/x_MwlW9sjJE  
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 2021 أبريل 01الخميس، 

 اإلجراءات اإلداريةتسجيل الدخول اإللكتروني،      0700 - 0600

 

 النموذج السعودي -ف العنيف : التعامل مع التطرُّ 3دراسة حالة : 07الجلسة     0830 - 0700

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية حسن عباس ر بروفيسو : مدير الجلسة

 اإلسالمي  العالم رابطة  عام  ، أمين العيس ى  الكريم عبد  بن محمد. د الشيخ معالي: املتحدث  

 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 ف في الدول ذات األغلبية املسلمة. فهم طبيعة وأسباب التطر   -1

 العنيف في الشرق األوسط. ف التطر  تقييم عواقب  -2

 .فالتطر  تحليل دور املجتمع والسياسة في التعامل مع اتجاهات  -3

في اململكة العربية السعودية والدول اإلسالمية األخرى  ف  التطر  تقييم دور رابطة العالم اإلسالمي )الرياض( في تطوير استراتيجية مكافحة   -4

 في املنطقة. 

 

 : قراءات

، الهاي  -كز الدولي ملكافحة اإلرهاب  املر دوسون، "تحليل مقارن لبيانات املقاتلين األجانب الغربيين في سوريا والعراق: من ذهب وملاذا؟"،   .د. لورن إل

 : 2021فبراير 

https://icct.nl/publication/a-comparative-analysis-of-the-data-on-western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-who-went-and-

why/  
 

 :2016برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،  "،تعزيز التنمية الشاملة والتسامح واحترام التنوععبر ف العنيف منع التطر  "

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper---

preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html  
 

 :ملخصن: ارسالة عمَّ 

http://ammanmessage.com  
 

، 413معهد الواليات املتحدة للسالم، تقرير خاص    ،العنيف"ف  بيتر ماندافيل وميليسا نوزيل، "إشراك الدين والجهات الدينية في مكافحة التطر  

 : 2017أغسطس 

https://www.usip.org/publications/2017/08/engaging-religion-and-religiousactors-countering-violent-extremism 
 

 :  التحالف العاملي لهزيمة داعش

https://theglobalcoalition.org/en/ 

 

https://icct.nl/publication/a-comparative-analysis-of-the-data-on-western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-who-went-and-why/
https://icct.nl/publication/a-comparative-analysis-of-the-data-on-western-foreign-fighters-in-syria-and-iraq-who-went-and-why/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper---preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper---preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html
http://ammanmessage.com/
https://www.usip.org/publications/2017/08/engaging-religion-and-religiousactors-countering-violent-extremism
https://theglobalcoalition.org/en/
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 استراحة     0845 - 0830

 

 أفضل املمارسات -: فك ارتباط املنظمات املتطرفة العنيفة واملصالحة 08الجلسة     1015 - 0845

 مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية أستاذ متميز، ، السفير علي جاللي: مدير الجلسة

 للسالم املتحدة الواليات معهد، العنيف فالتطر   مكافحة ةمدير ،  ستيدمان-إردبيرج ليان د. : ةاملتحدث  
 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 نهج اجتماعي وسلوكي شامل.  عبر ففهم إطار عمل فك االرتباط عن التطر   -1

 العنيف. ف التطر  ف ومكافحة تقييم أفضل املمارسات إلشراك الشباب والنساء في الجهود املبذولة ملنع التطر   -2

 . العنيفف التطر  ال النتشار فهم املناهج املختلفة للتصدي الفعَّ  -3

 الجماعات العنيفة واملتطرفة مثل العصابات والطوائف. هامن الجماعات، بما في يطوعال ج و خر ُسبل وأسباب الف على التعر   -4

 

 : قراءات

 :للسالم املتحدة الواليات معهد ،النساء يمنعن التطرف العنيف في القرن األفريقي والساحل""برنامج 

https://www.usip.org/programs/women-preventing-violent-extremism-wpve-horn-and-sahel  
 

 : 2017، يوليو/ أغسطس مازر جونز ،"تجربة النرويج في نورث داكوتا"، داشكا سالتر

http://www.motherjones.com/crime-justice/2017/07/north-dakota-norway-prisons-experiment/ 
 

اإلرهاب ومكافحة  19-كوفيدتأثير جائحة والتطر    على  للجنة مكافحة  اإلرهاب  التنفيذية  املديرية  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  العنيف، مجلس  ف 

 :2020يونيو ، لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة اإلرهاب، ورقة

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTEDPaper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-

on-counter-terrorismand-countering-violent-extremism.pdf 

  

 ]اقرأ النتائج الرئيسية[ ،راند ف، مؤسسةكافحة التطر  البرامج اآللية في منصات التواصل االجتماعي ملأبحاث 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2705.html 
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http://www.motherjones.com/crime-justice/2017/07/north-dakota-norway-prisons-experiment/
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTEDPaper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorismand-countering-violent-extremism.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTEDPaper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorismand-countering-violent-extremism.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2705.html
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 2021أبريل  02الجمعة، 

 اإلجراءات اإلداريةتسجيل الدخول اإللكتروني،      0700 - 0600

 

 : تنظيم داعش وإخوانه اليوم: الدروس املستفادة من الحملة ضد داعش09الجلسة     0830 - 0700

 ، مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية حسن عباس ر بروفيسو : مدير الجلسة

مدير مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات   الواليات املتحدة األمريكية )متقاعد(،الفريق تيري إيه. وولف،  :  املتحدث 

 االستراتيجية 
 

 
ُّ
 وأهدافه:  ممحاور التعل

 ملا ال؟  أوملا  .تهديًدا عاملًيااإلقليمية ال تزال تشكل  هفيما إذا كان تنظيم داعش وفروع النظر -1

محددة   -2 وإقليمية  وطنية  مقاربات  التطر  مقارنة  األجانب ملواجهة  اإلرهابيون  املقاتلون  يفرضها  التي  للتحديات  والتصدي  العنيف  ف 

 العائدون.

 كيف يمكن معالجة هذه التحديات؟   .معالجة التهديدات اإلقليمية ال فيتحليل بعض التحديات التي تحول دون التعاون الفعَّ  -3

 

 : قراءات

 : 2016مارس  14، 1"، مجموعة األزمات الدولية، الجهاد في الصراع الحديث، التقرير الخاص رقم وداعشاستغالل االضطراب: القاعدة "

https://www.crisisgroup.org/global/exploiting-disorder-al-qaeda-and-islamic-state  
 

 :2020مايو  28معهد الواليات املتحدة للسالم،  ،"الهول معسكر جوليا هيرلي، "فيروس كورونا وداعش: تحدي العودة من 

https://www.usip.org/publications/2020/05/coronavirus-and-isis-challenge-repatriation-al-hol  
 

 :2020مايو  13 حرجة،، معهد أمريكان إنتربرايز، تهديدات "19-كوفيد ية بعدل، "توقعات: الحركة السلفية الجهادية األفريقيإست يإيميل

https://www.criticalthreats.org/analysis/forecast-the-african-salafi-jihadi-movement-after-covid-19  
 

 :2017املقاتلون األجانب وتهديد العائدين، مركز صوفان، أكتوبر الخالفة: بعد ريتشارد باريت، ما 

https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-

Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf  
 

  بمشاركة  ،العنيف واملصالحةاملتطرف  الطريق إلى فك ارتباط    -داعش حًقا  تنظيم  كيف ينتهي  :  ندوة عبر اإلنترنت ملعهد الواليات املتحدة للسالم

 : قائد القيادة املركزية األمريكية ، الجنرال كينيث ماكنزي 

https://www.usip.org/events/how-isis-really-ends  

 استراحة     0845 - 0830

 

: محادثة مع املشاركين يديرها العميد األكاديمي روجر كانجاس من مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات  10الجلسة     1015 - 0845

 االستراتيجية 

https://www.crisisgroup.org/global/exploiting-disorder-al-qaeda-and-islamic-state
https://www.usip.org/publications/2020/05/coronavirus-and-isis-challenge-repatriation-al-hol
https://www.criticalthreats.org/analysis/forecast-the-african-salafi-jihadi-movement-after-covid-19
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-v3.pdf
https://www.usip.org/events/how-isis-really-ends
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 شارنوف مايكل  ر بروفيسو علي جاللي و  ر بروفيسو : املنسقان 

 

 محتوى الدورة والبحث عن أفكار للمستقبل مدير الدورة ملناقشة املالحظات حول  يديرهامحادثة مع املشاركين    1045 - 1015

 

 عبر اإلنترنت للمشاركين استبانة نهاية الندوة نشر 

 

 مدير الدورة يختتم الندوة    1045

 

 ة خيارات احتياطي 

 علي جاللي السفير  –التطرف العنيف في أفغانستان وعقيدة طالبان  .1

 حسن عباسبروفيسور  –الجماعات املتطرفة العنيفة في جنوب آسيا: نظرة عامة  .2



 

 

 جامعة الدفاع الوطني 

 للدراسات االستراتيجية مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا
 20319- 5066 واشنطن العاصمة،

 

 (CT-01) 21-02ندوة كبار التنفيذيين 

 :ف قدرة املنظمات املتطرفة العنيفة على التكي  "

 " الرسائلتوجيه و   ،والتكنولوجيا ، عدم الشرعية

 

 2021بريل أ 2 -مارس  29

 

 للدراسات االستراتيجية الشرق األدنى وجنوب آسيا  ألعضاء مركز السير الذاتية 

 
 باملنص  االسم 

   للدراسات االستراتيجية مدير مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا الواليات املتحدة األمريكية )متقاعد( ي إيه. وولف، ر الفريق تي

 الم، الواليات املتحدة األمريكية )متقاعد( .ديفيد دبليوالعقيد 
آسيا وجنوب  األدنى  الشرق  مركز  مدير  للدراسات  نائب 

 االستراتيجية 

 د. روجر كانجاس 
أكاديم آسيا  مركز  ،ي عميد  وجنوب  األدنى  للدراسات  الشرق 

 االستراتيجية 

 د. حسن عباس
دور  ومدير  متميز  آسيا  اتأستاذ  وجنوب  األدنى  الشرق   بمركز 

 للدراسات االستراتيجية 

 السفير علي جاللي
متميز   آسيا  اتدور   ومنسقأستاذ  وجنوب  األدنى  الشرق   بمركز 

 للدراسات االستراتيجية 

 للدراسات االستراتيجية  أستاذ بمركز الشرق األدنى وجنوب آسيا مايكل شارنوف د.  

 



 
 جامعة الدفاع القومي 

 مركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات اإلستراتیجیة
20319-5066   -واشنطن العاصمة 

 
 

 
 تیري أ. وولف  (متقاعد)الفریق 
 المدیر

 
 
 
 
 
 
 

 
، 2019 من عامفبرایر / شھر شباط في لمركز الشرق األدنى وجنوب آسیا غ تیري وولف إلى مھامھ كمدیر متفرّ  الفریق (متقاعد) عادلقد 

 تنظیم داعش. منصب نائب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف العالمي لھزیمةبعد أن شغل وذلك 
 

ً  34وأنھى الفریق وولف  كمدیر للخطط أن عمل بعد  2014من عام فبرایر / شھر شباط من الخدمة الفعلیة في من الخدمة وتقاعد  عاما
 . J5  ھیئة األركان المشتركة، اسات االستراتیجیةوالسی

 
قضى ما یقرب من عشر سنوات في ألمانیا وخدم ثالث . ومن المفارز إلى الفرقة المدّرعةجمیع المستویات، في الفریق وولف قاد قد و

ألمریكیة ا، ومركز الوالیات المتحدة للتحالفالتابع لمساعدة العسكري لتدریب ال، وفریق ع الثانيالمدرّ الفوج في العراق، حیث قاد مرات 
 ).المدرعة األولى(الفرقة للفرق 

 
كاالت: ، باإلضافة إلى الشؤون المشتركة بین الویجیة العسكریة في واشنطن العاصمةیتمتع بخبرة واسعة في شؤون السیاسة واالستراتو

ألول اوالمدیر ثم ما یقرب من عامین في مجلس األمن القومي كمساعد خاص للرئیس ومن ؛ عقیدبرتبة أوالً في ھیئة األركان المشتركة 
إدارتي أوباما في كنائب للمبعوث الرئاسي الخاص  شھراً  39و  ؛J5 المشتركةاألركان في ھیئة أكثر من عامین و؛ للعراق وأفغانستان

 .وترامب
 

، وحصل على شھادة بكالوریوس في الھندسة، وحصل على درجة الماجستیر 1979وتخّرج الفریق وولف من األكادیمیة العسكریة في عام 
 .في مدرسة الدراسات العسكریة المتقدمة في فورت لیفنوورث وكلیة الحرب البحریةوفي الشؤون الدولیة من الجامعة الكاثولیكیة، 

 
 األمریكیة. رابطة جیش الوالیات المتحدةالتالع ل في معھد الحرب البریةات الخارجیة وزمیل وھو عضو في مجلس العالق

 
 
 



 

 الدفاع القوميجامعة  
 مركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات اإلستراتیجیة (نیسا)

20319-5066   -واشنطن العاصمة 

COL DAVID W. LAMM, USA (RET.) ) متقاعد( األمریكیة المتحدة الوالیات الم،. و دیفید العقید    
 نیسا مركز موظفي كبیر/  مدیر نائب

lammd@ndu.edu 
 

 بوفالو في كانسیوس كلیة من ممیز عسكري خریج نیویورك، ھامبورغ، من مواطن الم،. و دیفید العقید
 . NESA لمركز مدیر كنائب االن یخدم. 1977 عام العسكریة بالخدمة والتحق

 
 دعم، مفرزة وقائد بندقیة، مفرزة كقائد مھنتھ بدأ حیث واألركان، القیادة مناصب من العدید الم العقید تولى

 تعیینھ تم ،1985 و 1981 بین ما. برلین وفرقة السادسة، والمشاة الثالثة، الكتیبة مع لوجستیة كتیبة وضابط
 وضابط قیادة؛ مقر وسریة قیادة مقر قائد، سریة، كقائد متتابع بشكل وخدم جوا، المحمولة 82 رقم الكتیبة في

 بین ما جوا المحمولة 82 والكتیبة ،504 رقم المظلیین مشاة فرقة في وفرقة كتیبة عملیات كضابط بعدھا الم العقید خدم. لكتیبة معاون
 و الثالث الفیلق الفانتوم، قیادة قائد كان. 1994 و 1993 بین ما جوا المحمول عشر الثامن الفیلق للتدریب، وكرئیس 1993 و 1991
 .   1997 عام ھود وفورت الثالث الفیلق العامة، األركان سكرتیر وكان 1996 و 1994 بین ما ھود فورت

 
 و 1997 بین ما) اإلعالمیة العملیات( العملیات مدیریة المشتركة، األركان لھیئة والعملیات للخطط كرئیس ذلك بعد الم العقید خدم

 المشتركة القوات قیادة أركان، ھیئة رئیس وبعدھا) 2002-2000( الكویت األمریكي، للجیش المركزیة القیادة في، القائد كان. 1999
 بین وكمنسق) الدفاع وزیر مكتب( ألفغانستان كمدیر التوالي على الم العقید خدم 2007 و 2006 بین ما). 2005-2004( أفغانستان –

 ).  الدفاع وزیر مكتب( الدفاعیة، السیاسات تحلیل لمكتب الوكاالت
 

 في للتاریخ مساعد كأستاذ وخدم) 1990-1985( دیوك جامعة في الدكتوراه لنیل مساق عمل الم العقید أكمل األكادیمي، الجانب وفي
 جامعة( الوطنیة الحرب كلیة في لإلستراتیجیة كأستاذ خدم ،2003 عام خالل. بوینت ویست في العسكریة المتحدة الوالیات أكادیمیة
 یتضمن. اإلستراتیجي اإلتصال حول NESA نیسا لمركز التنفیذیة الدراسیة الحلقة أكمل ،2006 یونیو/  حزیران في). القومي الدفاع
 حرب وكلیة العامة، واألركان القیادة كلیة المدفعیة، لضابط المتقدم والمساق المشاة، لضابط األساسي المساق الم للعقید العسكري التعلیم
 .مؤھل مشتركة أركان ھیئة ضابط وھو. الجیش

 
 لرئیس بھ القیام تم والذي الجیش، في األفراد إستبدال لنظام نقدي فحص وھو" البشري، بالعنصر اآللة تزوید: "التحلیلیة أعمالھ تتضمن
 في الحقا نشر والذي الجیش، أركان ھیئة لرئیس أجري تحلیل وھو" الباردة، الحرب بعد ما جیش" ؛2001 عام الجیش في األركان ھیئة
 .Book of Days لكتاب مشروحة بیبلیوغرافیا وھي" ،1812 حرب" ؛)Military Review ، )1991 مجلة

 
 ووسام ،)وسامین( البرونزیة النجمة وسام ،)أوسمة 3( الكفاءة فیلق ،)أوسمة 3( العلیا الدفاعیة الخدمة شرف وسام جوائزه تضمنت
 األركان ھیئة وشارة المظلیین كبار وشارة الخبیر، المشاة رجل وشارة المحارب، المشاة رجل شارة إرتداء في مخول وھو. للثناء الجیش

 . المشتركة

 
 تعزیز األمن –بناء العالقات 

 2011تشرین الثاني / نوفمبر  27تم تحدیثھ في 

 



 

 جامعة الدفاع القومي 
 مركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات اإلستراتیجیة (نیسا)

20319-5066   -واشنطن العاصمة 

DR. ROGER KANGAS                                                                    كانغاس روجر. د 
وأستاذ األكادیمي العمید  

kangasr@ndu.edu 
 

 آسیا وجنوب األدنى الشرق مركز في الوسطى اَسیا لدراسات وأستاذ األكادیمي العمید ھو كانغاس روجر. د
 جورج مركز في الوسطى أوروبا لدراسات كأستاذ كانغاس. د خدم ذلك قبل .نیسا - ستراتیجیةاإل للدراسات
 بول كلیة في الوسطى آسیا لمعھد مدیر ونائب المانیا؛ بارتنكیرشن، -غارمش في األوروبي لألمن مارشال

 الخدمة معھد في الوسطى اسیا مساق ومنسق سي؛ دي واشنطن في المتقدمة الدولیة للدراسات نیتزي. إتش
 اإلعالمیة األبحاث لمعھد الوسطى آسیا شؤون حول بحوث ومحلل األمریكیة؛ الخارجیة لوزارة الخارجیة
 .المیسیسیبي جامعة في السیاسیة للعلوم مساعد وأستاذ التشیك؛ جمھوریة براغ، في المفتوح

 
 الوطني المعھد األمریكیة، الجویة للقوات التابعة الخاصة العملیات وكلیة إیساف،/الناتو القتال، لقیادات مستشار كانغاس. د عمل

 الوكالة األمریكیة، اإلستعالمات وكالة التربوي، التطویر وأكادیمیة األمریكیة، والمجالس والتبادل، الدولیة البحوث ومجلس الدیمقراطي،

. القوقاز وجنوب وروسیا، آسیا، وجنوب بوسط تتعلق قضایا حول اخرى أمریكیة حكومیة ووكاالت ،USAID الدولیة للتنمیة األمریكیة
 السیاسات مجال في الخارجیة الخدمة في البكالوریوس درجة كانغاس. د یحمل. تاون جورج جامعة في مساعد أستاذ أیضا یعمل

 .إندیانا جامعة من السیاسیة العلوم في الدكتوراه ودرجة تاون جورج جامعة في الخارجیة للخدمة ویلش. أي إدموند كلیة من المقارنة
 

 

 
 تعزیز األمن –بناء العالقات 

 2011الثاني / نوفمبر تشرین  30تم تحدیثھ في 

 



 یةمركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات اإلستراتیج 
 واشنطن، العاصمة

 
 

 
 حسن عباسد. 

 ز في العالقات الدولیةأستاذ متمیّ 
 
 
 
 

الدولیة ورئیس قسم الدراسات اإلقلیمیة في العالقات متمیّز أستاذ ھو إن حسن عباس 
، جامعة الدفاع اإلستراتیجیةمركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات والتحلیلیة في 

منصب كبیر المستشارین في مشروع باس عالدكتور یشغل والقومي في واشنطن العاصمة. 
التابع لجامعة ھارفارد، وھو للشؤون الدولیة ویثرھید  والشؤون العالمیة في مركزالتشیّع 

األمریكیة السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة ركز على تقاطع ، وھو مركز أبحاث یُ ل أقدم في مركز السیاسة العالمیةزمی
ركز عملھ البحثي الحالي على بناء روایات لمواجھة التطرف السیاسي والدیني وإصالحات یُ . ووالجغرافیا السیاسیة اإلسالمیة
 .سیادة القانون في الدول النامیة

 
) وأستاذ 2019 - 2011(القومي كأستاذ ورئیس قسم في كلیة شؤون األمن الدولي التابعة لجامعة الدفاع في السابق عمل و

بما في ذلك في برنامج الدراسات المنح العدید من وقد حصل على ). 2011 – 2009جامعي متمیز في جامعة كولومبیا (
مركز بلفر للعلوم والشؤون و؛ )2004 - 2002مج التفاوض (القانونیة اإلسالمیة التابع لكلیة الحقوق بجامعة ھارفارد وبرنا
في منحة جمعیة آسیا في نیویورك كزمیل و؛ )2009 - 2005الدولیة في كلیة كینیدي للعلوم الحكومیة بجامعة ھارفارد (

 ).2018 – 2016كارنیجي في مؤسسة نیو أمریكا (في منحة ؛ وكزمیل )2011 - 2009برنارد شوارتز (
 
الساعة و، ذا دیلي شو مع جون ستیوارتوفوكس نیوز و سي إن إن ن البرامج اإلخباریة التلفزیونیة، مثل العدید مظھر في و

سي سبان (واشنطن جورنال) و، )تقریر أبرامز وھاردبولوإم إس إن بي سي (تشارلي روز شو و، اإلخباریة مع جیم لیھر
قد . وفي المسائل المتعلقة باألمن في جنوب آسیا والشرق األوسطكمحلل وسي بي إس وإن بي سي والعدید من البرامج على 

والتحلیالت في نیویورك تایمز وواشنطن بوست وبوسطن جلوب اإلخباریة العدید من القصص حول تم إجراء مقابالت معھ 
 .، إلخصحیفة الجاردیانولوس أنجلوس تایمز و
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إلى  2003يناير معالي السيد علي جاللي، وزير الداخلية السابق ألفغانستان )من كانون الثاني / يشغل 

منصب كل من األستاذ المتميز في مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا  (، حاليا  2005أيلول / سبتمبر 
وتشمل مجاالت اهتمامه إعادة . دراسات االستراتيجيةلل الوطنيمعهد الللدراسات اإلستراتيجية وكباحث في 

يا االقليمية التي تؤثر على أفغانستان ووسط ستقرار وعمليات حظ  السال  في أفغانستان والقاااال عمار/اإل
 .وجنوب آسيا

 

حرس الحدود من جندي  12,000والشرطة األفغانية الوطنية جندي من  50,000من مؤلظة دربة قوة م  فقد قا  بإنشاء للداخلية،  وكوزير
وزير جاللي بنجاح عمليات في جميع وقد قاد ال. العمل بظعالية في مكافحة المخدرات ومكافحة اإلرهاب، والتحقيق الجنائيوذلك من أجل 

االنتخابات الرئاسية والبالد في  بحملة التسجيل، وفاز 2003الكبير )اللويا جيرغا( في عا  الدستوري أنحاء البالد لحماية التجمع 
خطظوا الذين عشرة الرهائن األجانب المن تحرير كافة قيادته وتمّكنت . 2005، واالنتخابات البرلمانية في عا  2004عا  التاريخية في 

برنامج وطني في إطار برنامج بتنظيذ وزير جاللي قا  الون. خاطظيال( دون االستسال  لمطالب 2005 - 2003من عا  في أفغانستان )
في  365التي يبلغ عددها  مديرياتوال 34ال ات قاطعلبسط سلطة الحكومة المركزية في جميع الموذلك  أفغانستانفي تحقيق االستقرار 
، والمسؤولين الظاسدين وقادة عديمي الكظاءة في المحاف اتأمراء الحرب الحكا  واإلداريين إلى إزالة جهوده وأّدت . جميع أنحاء البالد

اللجنة التوجيهية رئيس السيد جاللي وكان . أنحاء أفغانستانجميع لامان األمن األساسي والحك  الرشيد في  الظعالين وذلكالشرطة غير 
مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة األفغانية، وقادة قوات التحالف بقيادة الواليات  تام، التي التنظيذية لظرق إعادة إعمار المحاف ات

ل المانحة وممثلي الدومن سظراء وم  المتحدة بعثة المساعدة التابعة لأل، ورئيس لمساعدة األمنية الدولية )إيساف(وقوة ااألمريكية المتحدة 
 .المن مات الدولية

  
صوت أمريكا في إذاعة ورئيس دائرة الباشتو في  انيةاألفغاإلذاعة الوطنية مبادرة لسيد جاللي مدير ا، كان الوزير توليه منصبقبل و

 اإلنجليزية والباشتو والدارياللغة فهو يتحّدث اللغات، ويتحّدث العديد من طيبة  ذو سمعةحلل سياسي م  وكونه العاصمة. واشنطن، 
قا  بإدارة وقد . العربية والتركية واألرديةباللغة ترج  بطالقة من الظرنسية ولديه معرفة و يظية ي  والروسية، و الظارسية والطاجيكيةو

بينما كان سافر على نطاق واسع فقد كصحظي، . وأفغانستان وإيران وطاجيكستانلكل من الدرية والظارسية و بلغة البشتوالبرامج اإلذاعية 
ويشمل عمله (. 2000إلى  1993من عا  ( وجميع أنحاء آسيا الوسطى )1993إلى  1982من عا  الحرب في أفغانستان ) ةتغطييقو  ب

ويقو  أياا  بالتعليق . التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقةوذلك حول مئات التقارير التحليلية إلذاعة صوت أمريكا 
في ثالث وقد قا  بكتابة نشرات . وأوروبااألمريكية القاايا األفغانية في شبكات التلظزيون واإلذاعة الرئيسية في الواليات المتحدة على 

لعسكري وكذلك مؤلف للعديد من الكتب والمقاالت حول قاايا األمن السياسي واية والباشتو والداري / الظارسية(، وهو لغات )اإلنجليز
 .الحركات اإلسالمية في أفغانستان وإيران وآسيا الوسطى

  
 

مؤسسات التعلي  العالي في أفغانستان وحاار على نطاق واسع في المؤسسات العسكرية في بالتعلي  زير جاللي قا  معالي الووقد 
 والواليات المتحدة والمملكة المتحدة واألركان في أفغانستانالقيادة كليات وهو عقيد سابق في الجيش األفغاني وتخرج من . األمريكية
 .1979مع المقاومة األفغانية عقب الغزو السوفياتي ألفغانستان في عا  بارز  عسكريخد  السيد جاللي كمخطط و، األمريكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تعزيز األمن  -بناء العالقات 

 2014تموز / يوليو  3حّدث: م             
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“Concordia Per Commentationem” 

 

DR. MICHAEL SHARNOFF 
 مشاركأستاذ 

 
 
 

أستاذ   شارنوف  للدراسات   مشاركما�كل  آسیا  وجنوب  األدنى  الشرق  مر�ز  في 
اإلستراتیجیة �جامعة الدفاع الوطني. قبل انضمامه إلى المر�ز، شغل منصب أستاذ  

ان غات اإلقلیمیة في �لیة دانیال مور لدراسات الشرق األوسط ومدیر الدراس  ساعدم
ارنوف بتدر�س  للدراسات العلیا لألمن القومي. أثناء وجوده في الكلیة، قام الد�تور ش

الر�یع العر�ي،   العر�ي اإلسرائیلي، وانتفاضات  العلیا حول الصراع  الدراسات  دورات 
 والحر�ات اإلسالمیة المتطرفة. 

 
، عمل الد�تور شارنوف في مراكز السیاسة في واشنطن  ان للدراسات العلیا لألمن القوميغ�لیة دانیال مور قبل انضمامه إلى  

. ینشر �ثیًرا عن  قاعدة سالح الجو "رایت �اترسون"  ) في DISAMفاع إلدارة المساعدة األمنیة (وألقى محاضرات في معهد الد
السادات للدراسات اإلستراتیجیة، وواشنطن    -الشرق األوسط، وظهرت مقاالته في معهد أ�حاث السیاسة الخارجیة، ومر�ز بیغن

تا�مز وواشنطن  مؤسس  بوست،  وهو  والعر�یة.  والنهار،  بوست،  وهافینغتون  العالمیة"،  شارنوف  نظر  منتدى "وجهات  وهو   ،
 افتتاحي للشؤون الخارجیة. 

 
ى  ، ومؤلف �تاب "سالم ناصر: رد مصر علألوسط من �ینجز �ولیدج، لندن. في دراسات الشرق اة حاصل على درجة الد�تورا 

 . )2017، مع إسرائیل" (روتلیدج 1967حرب 



 جامعة الدفاع الوطني 

 للدراسات االستراتيجية مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا
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 (CT-01) 21-02ندوة كبار التنفيذيين 

 :ف قدرة املنظمات املتطرفة العنيفة على التكي  "

 " الرسائليه وجتو   ،والتكنولوجيا ، عدم الشرعية

 

 2021بريل إ 2 -مارس  29

 

 فو الضي ينالسير الذاتية للمتحدث 

 حسب ترتيب الظهور 

 

 

 

 املنصب االسم 

 جامعة جورجتاون في أستاذ  بروس هوفمان د.

 د. جوزيف شاهين 
 معهد أوك ريدج للعلوم والتعليممجتمع استخبارات 

 جامعة جورج ميسون في زميل مقيم 

 ملكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك سابق خاص عميل  السيد فيكتور فارتانيان 

 نذي، مركز صوفا املدير التنفي أ. نورين تشودري فينك 

 إدريس -سينثيا ميلر د.
( واالبتكار  والتطرف  االستقطاب  مختبر  الجامعة  PERILمدير  في   )

 طن العاصمة بواشن األمريكية

 أمين عام رابطة العالم اإلسالمي محمد بن عبد الكريم العيس ى  د.الشيخ معالي 

 للسالمتحدة معهد الواليات املفي مدير مكافحة التطرف العنيف  ليان إردبيرج ستيدمان  د.

 



 للدراسات االستراتيجية  مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا

 واشنطن العاصمة 

 
 للندوة فقطلألغراض املعلوماتية  -سيرة ذاتية غير رسمية 

 هوفمان بروس. د

(Dr. Bruce Hoffman ) 

 اليهودية  الحضارة مركز مدير

 جورجتاون  جامعة

 

 

 ويعمل  عقود أربعة من أكثرمنذ  والتمرد اإلرهاب هوفمان  بروس درسي
 
 Walsh) للسلك الدبلوماس ي  لشو و  كلية في اأستاذ

School of Foreign Service)  أول برنامج  زميل  هوفمانكما أن  .  اليهودية  الحضارة  مركز  يدير  حيث  جورجتاون   بجامعة 

 جورج أول برنامج    وزميل  الخارجية  العالقات  مجلس  في  الداخلي  واألمن  اإلرهاب  كافحةمل  ديفيز  .دبليو  وكاثرين كولوم  شيلبي 

ا  شغل.  األمريكية  العسكرية  لألكاديمية  التابع  اإلرهاب   مكافحة  مركز  في  جيلمور .  هـ  اإلدارة  مجلس   رئيس  منصب  سابق 

  وهو اآلن  له  مدير  أول   وكان   السياس ي   والعنف  اإلرهاب  لدراسة  أندروز  سانت  جامعة  مركز  تأسيس  في  وشارك(  RANDراند ) مؤسسة  في  التمردو   اإلرهاب  كافحةمل

ا  هوفمان   شغل.  اإلرهاب  لدراسات   زائر في املركز  أستاذ  ا   األمريكي  الكونجرسعينه  كما  .  جورجتاون   بجامعة  األمنية   الدراسات  مركز  مدير  منصب   سابق   مفوض 

ا  وكان   سبتمبر  11  أحداث  مراجعة  لجنة  في
 
ا  باحث   املؤقتة،  التحالف  سلطة  لدى  اإلرهاب  مكافحة  فيا  مستشار  و   املركزية؛  املخابرات  وكالة  في  اإلرهاب  ملكافحة  مقيم 

في  مستشار  و   العراق؛  بغداد،  جتمعمل  سيل  ميدالية  على  هوفمان   حصل.  العراق  بغداد،  العراق،  في   الجنسيات  املتعددة  القوات  قيادة  في  التمرد  مكافحةا 

  ( Anonymous Soldiers)  مجهولون   جنود  كتاب   مؤلف. د. بروس هو  في الواليات املتحدة  حكومي  غير  ملوظفالتقدير    من  مستوى   أعلى  وهو   االستخبارات،

 الذي ُيعتبر وفق االستشهادات أحد   ،(2017 الثالثة،   الطبعة)  (Inside Terrorismكشف اإلرهاب )  كتبه   أحدث  تشمل  .الجوائزالعديد من    على  الحائز  (2015)

ا  25  أبرز   The Evolution of the Global Terrorist)  العاملي  اإلرهابي  التهديد  وتطور   لتأسيسها؛  125  الذكرى   بمناسبة  كولومبيا  جامعة  مطبعة  نشرتها  كتاب 

Threat) (2014 .)أكسفورد جامعة من ةالدكتوراودرجة  ،الدولية والعالقات ،والتاريخ ،الحكومة مجاالت في علمية درجاتد. بروس  يحمل . 



 للدراسات االستراتيجية  األدنى وجنوب آسيامركز الشرق 

 واشنطن العاصمة 

 
 لألغراض املعلوماتية للندوة فقط -سيرة ذاتية غير رسمية 

 شاهين  جوزيف د.
(DR. JOSEPH SHAHEEN ) 

 معهد أوك ريدج للعلوم والتعليم استخبارات  جتمعمقيم مل زميل

 ميسون  جورج جامعة

 

  مدير   مكتب  يدعم  الذي  االستخبارات  مجتمع  في  الدكتوراة  بعد  مادراسات  برنامج    زميل  جوزيفد.  

 علوم   بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  حالًيا  يعمل.  اإلرهاب  ملكافحة  الوطني   واملركز  الوطنية  املخابرات

  على   وحصل  عاًما  15  بعمر  الجامعةب  جوزيفالتحق د.  .  ميسون   جورج  بجامعة  والبيانات  الحاسبات

 الخبرة   من  عاًما  15  من  يقرب  ما  ولديه.  19  سن  في  ،الفيزياء  ، تخصصالهندسة  في  الجامعية  شهادته

 .متنوعة  مجاالت في واألكاديمية املهنية

 

 بيانات  وتحليل  االقتصادية  السياسة  حول   أطروحةب ميسون   جورج  جامعة  من  الحاسوبية   االجتماعية  العلوم  في  ةالدكتورا  درجة  على  جوزيفد.    حصل

الفقاريات   دراسة   منمستمد    رياض ي   منظور   من  األمريكية  الشركات  جميع  درسحيث    السكان   على مستوى   الداخلية  اإليرادات  دائرة  سجالت  مجموعات 

 . البيولوجية

 

   أجرى   حيث)النيتو(   األطلس ي   شمال  حلف  ملنظمةللقيادة االستراتيجية    التابع  التميز   مركز   مع  األمريكية   الخارجية   وزارة  التي مولتها  مهمته   بعد
ً
 واسع   تحليال

  يرتبط   مصطلح   -االجتماعي  التواصل  وسائل  وحرب  املعلومات  قضايا  في  ضيًفا  كان   داعش،تنظيم    ضد  الحرب  في  السياسات  بشأن   توصيات  موقد    النطاق

ا
ً
 للدفاع ضد اإلرهاب التابع للنيتو. مركز التميز    ،(J-39  الطبقات  متعدد  االستراتيجي  التقييم) ون جالبنتا  في  -  2015  لعام  تويالن  عن  الصادر  بتقريره  وثيًقا  ارتباط

 

ونمذجة العوامل األساسية    املعقدة،  واألنظمة  ،اتالشبك  وعلوم  االجتماعية،  الشبكات  تحليل   في  عاملًيا  مشهورين  قادة  مع  واسع  نطاق  على   جوزيف  د.  عمل

(based Modeling-Agent)  .منحه مركز الروابط لتحليل الشبكات االجتماعية  (Links Center الزمالة الفخرية )  في   زي  التم  جائزة  وحصل على   2015  عام  في 

 .متتالية مرات   5 ميسون  جورج جامعةمن  التدريس

 

لتوعية  سعيه  )  على  ظهر  الجمهور،   ضممن  إن  إل  إتش  إن، HLNقناة  إن  إس  لشبكة  التابعة  نيوز و   (  نيوز و   ،فوكس  س ي  بي  األعمال و  ، إن  رواد  مجلة  في 

(Entrepreneur Magazine)،    الرفيعة    جهايدلبر  منتدى  في  للمشاركةوُدعي العلمية  الجوائز  على    2021  لعام  (Heidelberg Laureate Forum)للحائزين 

  وجائزة  ،تورنج وجائزة ،أبيل وجائزة ،فيلدز  بجائزة الفائزين إلى باإلضافة والحاسوب الرياضيات علوم في الباحثين  زمالئه مع سيتعاون  حيث( أملانيا ،جهايدلبر )

 .نيفانلينا



 للدراسات االستراتيجية  مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا
 واشنطن العاصمة 

 

 لألغراض المعلوماتية للندوة فقط  -سيرة ذاتية غير رسمية 

  

 فارتانيان  أ. فيكتور
(Mr. VICTOR VARTANIAN ) 

  ك، الواليات املتحدة األمريكية والجمار  الهجرة ملكتب إنفاذ قوانين  سابق خاصعميل 

  
 

 وأوراسيا  املتحدة  الواليات  في  األمنية  والشؤون   القانون   إنفاذ  قدرات  بناء   في  مستشار  فارتانيان   فيكتور 

 .املتحدة الواليات حكومة معمن العمل  عاًما 30 تشمل عقود أربعة إلى يةالعمل خبرته تمتد. األدنى والشرق 
 

  املنهي  العسكري   واالعتماد  الدولية  االستراتيجية  الشؤون   في  املاجستير  درجة  على  حاصل  فيكتور 
 درجة   على  حصل .  الدولي  األمن  شؤون   كلية  الوطني،  الدفاع  جامعة  من(  الحرب  كلية)  2  املشترك

تخرج  أنجلوس  لوس  كاليفورنيا،  والية   جامعة  من   األعمال   إدارة  في  البكالوريوس   كلية  زمالة   من  أيًضا . 

دورات و   الفدرالي،  القانون   إنفاذ  على  التدريب  أكاديميةومن    الداخلي  لألمنالدولي    األمن  شؤون  تلقى 

 .اإلشرافي الجنائي املحقق ودورات الجنائي املحقق

 

 ، بالبشر   واالتجار  ،والتهريب  ،األموال  غسل  هافي  بما   واإلدارية،  الجنائية   االنتهاكات  من  واسعة   مجموعة   االستقصائي  العمل  في   خبرته  تغطي

 . الصادرات مراقبة وانتهاكات ،الحدود وأمن ،بالهجرة املتعلق واالحتيال
 

 الجمركي،   االحتيال  -  الرئيس ي   املقر  مستوى   على  الوطنية  البرامج  على  وموظفيهم   املشرعين   فيكتور   أطلع  ،الحكومية  املهنية  حياته  خالل

 .والدولية املحلية التدريب وبرامج السرية، والعمليات ،الهجرة قوانين  إنفاذ وبرامج الفكرية، امللكية حقوق  وانتهاكات التبغ، وتهريب

 

 ة. مختلف دول  في واالتصال والتدريب والتشغيلية الدبلوماسية املهام الخارجية خبرته تشمل

 

 



 للدراسات االستراتيجية  مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا
 واشنطن العاصمة 

 
 لألغراض املعلوماتية للندوة فقط -سيرة ذاتية غير رسمية 

 

 تشودري فينك نورينأ. 
(MS. NAUREEN CHOWDHURY FINK ) 

 تنفيذي  مدير
 صوفان مركز

 

  كبير   منصب  سابًقا  شغلت.  صوفان   ملركز  التنفيذية  املديرة  هي  فينك  شودري   نورين

  األمم   لدى  املتحدة  اململكة  بعثة  في  والعقوبات  اإلرهاب  مكافحة  بشأن   السياسات  مستشاري 

 السابق،   في.  العامة  والجمعية  األمن  مجلس  في  واملفاوضات  التمثيل  وقادت  املتحدة،

ال في   اإلرهاب   ملكافحة  التنفيذية  واملديرية  للمرأة   املتحدة  األمم  هيئة   مع  سياسات تخصصت 

ركزت    املتحدة،  لألمم  التابعة   مكافحة   قضاياكل    في  االجتماعي  النوع  دمج  علىحيث 
 . اإلرهاب

 

منصب    املتحدة،  األمم  إلى  انضمامها  قبل  Global Center on Cooperative)  التعاوني  لألمن  العاملي  للمركز  والتحليل  األبحاث  قسم  رئيسةشغلت 

Security)،  ي    الذي  األطراف  متعدد  األمني   امللف  قادت  حيث  
 
  وعدم   ،ةاملسلح  اتوالنزاع  العنيف،  والتطرف  لإلرهاب  الدولية  االستجابة  على  زرك

عملها    استندتو   واإلقليمية  ةالدولي  الفاعلة  الجهات   ودور   السياس ي،  االستقرار إلى  بهذا  االضطالع   حيث   الدولي،  السالم  معهد   في  السابقفي 

 . اإلرهاب مكافحة ملفصاغت 

 

 ونشرت   ،آسيا  وجنوب  أفريقيا  غرب  مثل  متنوعة  مناطق  فيو  العالم  أنحاء  جميع  في  العنيف  التطرفو   اإلرهاب  كافحةمل   مشاريع  ونفذتوضعت  

الكتابات من    منتظم  عضو وهي  .  التطرف   مناهضة  وجهود  ،املتحدة  واألمم  ،االجتماعي  والنوع  ،اإلرهاب  مكافحة  حول   واسع  نطاق  على  العديد 

 . الثقافات متعددة ديناميكية  وبيئات متنوعة مناطق في والعمل العيش تجاربمستفيدة من  الخبراءلجان و في لجان الفعاليات رفيعة املستوى 



 للدراسات االستراتيجية  مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا

 واشنطن العاصمة 

 
 لألغراض املعلوماتية للندوة فقط -سيرة ذاتية غير رسمية 

 
 إدريس -ميلر سينثيا د.

(DR. CYNTHIA MILLER-IDRISS) 

 ( PERIL) واالبتكار ،والتطرف ،االستقطاب مختبر مدير

 ، واشنطن العاصمةاألمريكية لجامعةا

 

 ،االستقطاب أبحاث معمل  تدير  حيث العاصمة، واشنطن في األمريكية الجامعة في أستاذة إدريس-ميلر سينثياد. 

  أمام   بشهادتها  أدلتأن    لها   سبق.  الجامعي  زالتمي    مركز  في (  PERIL)املعروف باالختصار األوائلي    واالبتكار  ،والتطرف

أمام    األمريكي،  الكونجرس إحاطات   املتحدة،   لألمم  التابع  األمن  ملجلس  التابعة  اإلرهاب  مكافحة  لجنةوقدمت 

  اتجاهات   حول   العاملية  والسياسية  األكاديمية  ملجتمعاتا   خبراء  ان لج  في  وعضو  ةرئيسي  ةمتحدثتكون    ما  وكثيًرا

 . اليميني  فوالتطر   األبيض العرق  ق تفو   الداعي إلى فتطر  ال

 

برنامج الساعة اإلخبارية ، وفي  زكريا  فريد  معس ي إن إن   شبكة  على  مؤخًرا  ظهورهاويتضمن هذا    ،ة سياسي  ةومعلقبصفتها خبيرة    اإلعالم  وسائل  في  بانتظام  تظهر

(News Hour ،على قناة بي بي إس )  املواجهةبرنامج و (Hardball )  ماثيوز  كريس معإم إس إن بي س ي على قناة( وبرنامج اليوم ،Today Show)  وبرنامج صباح ،

  مطبعة)  الجديد  العاملي  املتطرف  اليمين :  الوطن  في  الكراهية بعنوان   هاكتب  أحدث.  دولة  عشرة  اثنتي   من  أكثر  في  العاملية  اإلعالم  وسائل  في  وكذلكالخير يا أمريكا،  

 .(2020 برينستون، جامعة

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.princeton.edu%2Fbooks%2Fhardcover%2F9780691203836%2Fhate-in-the-homeland&data=04%7C01%7Cmagoumba.dieye.ctr%40ndu.edu%7C3b5e1ea319e44a4c331908d8d33b5e01%7Cabfe949f1dc8462bbf873527168dc052%7C0%7C0%7C637491599228198621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aqrfoZACwXGnAhxuy2yv9M5EznuT82QryEO6CQ%2B2Cv8%3D&reserved=0


 للدراسات االستراتيجية  مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا

 واشنطن العاصمة 

 
 لألغراض املعلوماتية للندوة فقط -سيرة ذاتية غير رسمية 

 
 العيس ى   الكريم عبد بن محمد. د الشيخ  معالي

(H.E SHEIKH DR. MOHAMMAD BIN ABDULKARIM AL-ISSA ) 

 اإلسالمي العالم رابطة  عام أمين 

 

  لتزمامل  املعتدل  اإلسالم  في  رائد  عاملي  صوت  بأنه  واسع  نطاق  على  العيس ى   الكريم  عبد  بن  محمد  الدكتور   معالي  ُيعرف

على    جميع  بين   والتعاون   ،والتفاهم  ،التعاطف  في  املتمثلة  الحقيقية  الدين  برسالة  العاملي  الوعي  بنشر البشر 

 اختالفهم.

 

  وتُ   مكة  مقرها  حكومية  غير   منظمة   وهي  اإلسالمي،  العالم  لرابطة  العام  األمين   بصفته
 
  جميع   في  اإلسالم  أتباع   لمث

 Intellectual)  الفكرية  الحرب  مركز  يرأس  كما.  واألمم  ،واألديان   ،املجتمعاتمختلف    بين   جديدة  شراكات  بناء  في  رائًدا  العيس ى د. محمد    كان لطاملا    العالم،  أنحاء

Warfare Center)، واإلرهابي املتطرف الفكر محاربة هدفها  السعودية الدفاع لوزارة تابعة هيئة  وهو. 

 

ضمن    املوت  معسكر  لتحرير  والسبعين   الخامسة  بالذكرى   لالحتفال  2020  يناير  في  أوشفيتز  إلى  رحلته  األديان   مجال  في  الرائدة   العيس ى د. محمد    جهود  تشمل

  بين  نوعها  من  األولى  هي  اتفاقية  إلبرام  2017  عام  في  فرانسيس  البابا  بقداسة  التقى  كما.  اإلطالق  على  يزوره  إسالمي  وفد  أكبر  أنه  أوشفيتز  متحف  أعلن  وفد

  حول   امؤتمرً   وعقد  وتضامن،  سالم  اتفاقية  لتوقيع  فرنسا  في  اإلبراهيمية  األديان ممثلي    العيس ى د. محمد    قاد  ،2019  عام في.  والفاتيكان  سالمياإل   العالم  رابطة

 .اإلرهابية الفصح عيد هجمات سببتها  التي  األديان  بين  االنقسامات لرأب سريالنكا في املصالحة

 

  نهإ  دوالن   تيموثي  الكاردينالوقال عنه  "  املعتدل  لإلسالميدعو    اإلسالمي  العالم  في  صوت  أقوى "  بأنه  العيس ى د. محمد   (AJC) األمريكية  اليهودية  اللجنة  وصفت

 األيام   لقديس ي   املسيح  يسوع  كنيسة  ، رئيسنلسون   راسل  قال  " في حين األديان   بين   والصداقة  املصالحة  أجل  من  اإلسالمي  العالم  في  فصاحة  األكثر  املتحدث"

 ." من أمثالك القادة من املزيد إلى بحاجة ونحن. جسور  باني أنت. سالم صانع  أنت: "( في لقاء معهChurch of Jesus Christ of Latter-day Saints) األخيرة

 

حيث   املعتدل  اإلسالم  تعزيز  في  العيس ى   الكريم  عبد  بن  محمدالشيخ د.    معالي  بقيادة  اإلرهاب  مكافحة  بشأن   2019  لعام  األمريكية  الخارجية   وزارة  تقرير  أشاد

 املسلمة،  األقليات  مجتمعات  إلى  للوصول   الجهودبذل    ويشمل هذا  دولًيا،  والتعايش  االعتدال  رسالة  إليصال  الجاد  العمل  )د. محمد العيس ى(  يواصلكتب: "

 " .األوسط الشرق  في املسيحية والكنائس وأوروبا، املتحدة الواليات في اليهودية والجاليات



 للدراسات االستراتيجية  الشرق األدنى وجنوب آسيامركز 

 واشنطن العاصمة 

 
 لألغراض املعلوماتية للندوة فقط -سيرة ذاتية غير رسمية 

 

 ستيدمان -إردبيرج  نالي د.
(DR. LEANNE ERDBERG-STEADMAN) 

 العنيف  التطرف مكافحة ةمدير 

 للسالم املتحدة الواليات معهد

 

 عمل   تقود  حيث  للسالم،   املتحدة  الواليات  معهد  في   العنيف  ف التطر    مكافحة  مديرة  هي   ستيدمان -إردبيرج  ليان 

 أبحاث   اتحاد  عن   عبارة  وهي،   RESOLVEشبكة   على  اإلشراف  هافي  بما  ومكافحته،  العنيف  ف التطر    منع  بشأن   املعهد

 .واملصالحة العنيفين  املتطرفين  ارتباط فك  حول  لمعهدل  عمل أحدث إلى باإلضافة ،عاملي

 

والتطرف    اإلرهاب   تدفع  التي   للديناميكيات  أعمق  فهم  تعزيز  في  د. ليان  ساعدت  العنيف،  فالتطر    بشأن للسالم    املتحدة  الواليات  معهد  عمل  توجيهمن خالل  

  وأنظمة   السالم  بناء  وربط  ،جديدةال  عمليةوال  ةيسياساملقاربات ال   الستكشاف  منصة  وتوفير  السالم،  بناء  وتقنيات  أدوات  من  االستفادة  خالل  من  العنيف

 .اإلرهاب لدراسةالفريدة  والسياسية العمليةالتجريبية و  الجوانب مع الصراع

 

ا  عملت. األفريقية شؤون لل رةمدي وكذلك ،األبيض البيت في القومي األمن مجلس في الداخلي لألمن أول ا مستشار  د. ليان   تعمل املعهد، إلى اانضمامه  قبل  أيض 

أكسينتور للخدمات الفدرالية  شركة   مع  الخاص  القطاع  في  عملتكما  .  الداخلي  األمن  وزارة  في   رئاسية  إدارة  زميلة و   الخارجية  وزارة  في  اإلرهاب  ملكافحة  مستشارة

(Accenture Federal Services  )ووزارة   العاملية،   الصحة  ومنظمة  الكيميائية،  األسلحة  حظر  منظمة  في  مناصببتولي    العامة  الخدمة  في  املهنية  حياتها  وبدأت 

 . للكونجرس حملة وفي ماساتشوستس،والية  في العامة الصحة

 

 من  الدولي  القانون   في  الشرف  مرتبة  مع  ةالدكتورا  درجةتحمل  .  مستقلة  تسجيل  شركة   تأسيس  في  ليان   د.  شاركت  والعامة،  الخارجية  السياسة  في  عملها  قبل

 .الجماهيري  االتصال دراسات في بامتياز  تخرجتحيث  بوسطن جامعة

http://www.resolvenet.org/
http://www.resolvenet.org/
http://www.resolvenet.org/


 دليل بالكبورد التعاوني لمركز نيسا
 وإصالحها األخطاء وتحديد االنضمام إلى الجلسات ونصائح للمستخدم 

 
 2020حزيران / يونيو 

 
 
ستقّدم  كما  بالكبورد ألترا التعاونية.   استخدام منصةعن بُعد، وذلك من خالل  نيسا   إرشادات حول كيفية المشاركة في مؤتمراتتوفر هذه الورقة  س

جودة الصوت أو  تتعلّق بألي مشاكل    وإصالحهااألخطاء  تحديد  وبعض خطوات  ستخدم  للم  لحصول على تجربة مثاليةمن أجل اوارشادات  نصائح  
 .الفيديو

 
 : ةبالكبورد ألترا التعاونيمنصة تعليمات 

 

 :ةالتعاونيبالكبورد ألترا االنضمام إلى جلسة  •
 

o  (: لحصول على إرشادات مرئية تفصيليةمن أجل ا 6إلى  5الصفحات من  إلى  انضمام الضيف / المشارك )انظر 
هاتف الضيف االجتماع( أو عن طريق االتصال برقم مُ من قبل الذي سيتم توزيعه )الرابط يمكنك االنضمام إما من خالل  -

 (. ضيف االجتماعبواسطة مُ من قبل  سيتم توزيعه أيضا  )والذي 
 

فاير فوكس  و    Google Chromeجوجل كروم  متصفح   فإن،  به  الموصى  أردت االنضمام من خالل الرابطإذا   •
Firefox إنترنت إكسبلورريُرجى عدم استخدام . هما أكثر متصفحات الويب الموصى بهاInternet Explorer   

الويب مُ يجب أن تكون  .    Microsoft Edgeمايكروسوفت إيدج    أو إلى  .  حدثةجميع متصفحات  عند االنضمام 
 التي تُمثلها. البلدويرجى إدخال اسمك الكامل . ، سيُطلب منك تقديم اسمك جلسةال

 

دولي.  حزمة اتصال  قد تتحمل رسوم اتصال دولية إذا لم يكن لديك    كأنعين االعتبار ب، ضع في  في حالة االتصال •
، بشكل عاموعلى هاتفك.  (  Wi-Fi)شبكة الواي فاي  بتصال  اال وبيانات  ال، يمكنك إيقاف تشغيل  لتجنب أّي تكاليفو

،  ل من خالل االتصاوفشل االتصال من خالل الرابط.  في حالة  لالحتياط  االتصال الهاتفي فقط  خيار  يجب استخدام  
، وبالمثل ؛  يتمّكن أحد من رؤيتك  ولن لن تتمكن من رؤية الجلسة  ؛ حيث  ستكون تجربة المستخدم الخاصة بك محدودة

 . سؤالأّي طرح  من أجل "رفع اليد" ة أيقوناستخدام  لن تتمكن من استخدام ميزات الدردشة في النظام أو ف
 

 
، فنحن نحتفظ بالحق في إزالتك  قمت بذلكإذا  و.  *** يرجى عدم مشاركة الرابط أو االتصال الهاتفي مع أي شخص 

 عند التخريج.  مرتبة الشرفالحصول على من الدورة دون 
 

  الستخدام ذن  إالحصول على  النظام  منك  طلب  ي  فسوف  ،  متصفح الويب الخاص بكمن خالل  إلى الجلسة  إذا انضممت   -
يتم تشغيل النظام بشكل لن  حيث  كليهما )باستخدام  لنظام بالكبورد  ، وافق على السماح  من هناك. والميكروفون والكاميرا

من خالل صورتك  أو    كمشاركة صوتعدم  ، يمكنك  من النظام  بمجرد أن تصبح جزءاّ (. وذوناتتلك األصحيح بدون  
جزء السفلي من الشاشة  في المن خالل الضغط على أيقونة كل واحد منهما  الكاميرا  والميكروفون  أنك قد أغلقت  التأكد من  

 حدوث أي صدى في الصوت(.تجنب وذلك من أجل تتحدث إال إذا كنت  )في الواقع، يجب إيقاف تشغيل الصوت دائما  
 

يمكنك اإلجابة على  .  أثناء الجلسةفي أسفل يمين الشاشة    البنفسجييتم الدخول إلى الدردشة عن طريق النقر على الزر   -
 لرسائل الدردشة.  هناك ميزات عامة وخاصة . التعليقات / األسئلة بناء  على الرسائل المكتوبة

 
قائمة  الالنقر على أيقونة "مغادرة الجلسة" من  من خالل  يمكنك الخروج من االجتماع بمجرد إغالق صفحة المتصفح أو   -

 اصة بالجلسة.  الرئيسية الخ
 

الزر   - الشاشة  البنفسجي  إن  النقر  يوفّر لك  في أسفل يمين  قائمة هو يفعليه.  ميزات أخرى معينة عند  سمح لك بمشاهدة 
وأعطاك    بذلكرئيس الجلسة  سمح لك  وذلك في حال  المحادثة ومشاركة المحتوى )  دردشاتالمشاركين واالنضمام إلى  

 (. صالحيات التقديم
 



الذي يمكنك رفع اليد    زرّ ، فهناك  دورك في الحديثكن  يولم  ، إذا كنت ترغب في طرح سؤال أو إبداء تعليق  أثناء المحادثة -
الميكروفون أيقونة  أسفل الشاشة )بالقرب من  إن األيقونة موجودة  .  في التحدثالُمشرفين بأنك ترغب    والذي سيُبلغاستخدامه  

 والكاميرا(. 
 

 (مشاركة المحتوى)بالكبورد ألترا التعاونية منصة في ميزات مهمة أخرى  •
 

o :)مشاركة المحتوى )متاح فقط للمشرفين والمقدمين 
 
فارغ  أبيض    أو فتح لوح نة من الملفات مع جميع المشاركين،  ة ألترا التعاونية مشاركة شاشتك وأنواع معيمنص تتيح لك -

 . لسماح للمشاركين بكتابة الرسائل أو رسم الرسوم البيانية / الصورمن أجل ا 
 

من هناك  ".  "مشاركة المحتوىاختر  ثم  في أسفل يمين الشاشة    األيقونة البنفسجية، انقر على  جار  عندما تكون في اجتماع   -
". " و "مشاركة الملفات" و "مشاركة التطبيق / الشاشةفارغ، بما في ذلك "مشاركة لوح أبيض  الخياراتستظهر سلسلة من  
مع المشاركين شاشته بأن يُشارك الشاشة للمشرف ميّزة مشاركة تتيح  هو عبارة عن لوح أبيض فارغ.  إن اللوح األبيض 

ر على "مشاركة التطبيق  عند النق.  PowerPointالعرض التقديمي على    ربما للسماح لك بمشاركة مجموعة شرائح من   -
صفحات إحدى  يمكنك مشاركة "شاشتك بالكامل" أو "نافذة التطبيق" أو " .  ، ستظهر نافذة منبثقة في وسط الشاشةالشاشة"   /

فسوف  ،  تحديد اختياركتقوم بن  ما أبمجرد  .  " إحدى صفحات المتصفحيوصى باستخدام "نافذة التطبيق" أو " ".  المتصفح
من خالل  يمكنك إيقاف مشاركة شاشتك في أي وقت  .  في االجتماع محتويات شاشتك كعرض لهمالمشاركين  يرى جميع  
 .على شاشتكظاهرا   زر "إيقاف المشاركة" الذي سيكون النقر على 

 
 ستخدم: للم تجربة مثاليةنصائح وارشادات من أجل 

 

سيؤدي ذلك إلى تعزيز تجربتك وتقليل فرص سماع  .  الجلسة طبيقات والبرامج األخرى قبل دخولك إلى  المتصفحات والتجميع  قم بإغالق   •
 .من جهازكالتي حولك صوات األ
 

يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من األجهزة من أجل الدخول إلى منصة بالكبورد. طالما أنك تستخدم أحد المتصفحات المدعومة )انظر   •
ذكي  الهاتف  على المن خالل كمبيوتر شخصي أو متصفح  الجلسة  الدخول إلى  يمكنك  ف،  ُمحدثطالما كان المتصفح  الصفحة التالية( وإلى  

 . أو جهاز لوحي
 

يساعد ذلك على منع إن ذلك  .  الكمبيوترالسماعات الخارجية ب تجنب استخدام  .  سماعة رأس )مع ميكروفون( كلما أمكن ذلكيُرجى استخدام   •
لحصول على  من أجل ا، يوصى باستخدام سماعات الرأس فقط  من ذلكد  للتأك. والخاص بكمن خالل الميكروفون  حولك  التقاط الضوضاء  

 للمستخدم، ولكن ذلك ليس إجباري.  أفضل تجربة 
 

 أمور يجب االلتزام بها: •
 

o  لة في حدوث  ثّ متمإلى تقليل أي مشاكل    ذلكسيؤدي  جى التأكد من كتم صوت الميكروفون.  ، يرعندما ال يكون دورك في التحدث
من الميكروفونات    يكون ذلك بسبب وجود عدد كبير جدا  ما    ، فغالبا  عندما تكون هناك مشكلة في الصوتفي الصوت.  صدى  

 .في نفس الوقتالمفتوحة 
 

o سؤالأي ، وإال فلن يعرف المشرف ما إذا كان ال يزال لديك يدكإنزال ، يرجى عند االنتهاء من طرح سؤال . 
 

o   م  قدّ مُ الأمام إذا كان . كاميرا أثناء العروض التقديميةإغالق ال، فمن األفضل على مقدمي العروض أثناء التحدث ما لم تكن مرّكزا
 قد يؤدي إلى تشتيت انتباهه.  فإن ذلك   الكاميرات المفتوحة،من الكثير 

 
o   يمكن أن تكون لوحات الدردشة  .  استخدام لوحات الدردشة إلى الحد األدنى أثناء العروض التقديميةمحاولة التقليل من  يرجى

التي يتم رؤيتها  والدردشة  خاصة في  رسائل  ميّزة إرسال  أن هناك  بار  بتعين االعضع في .  مشتتة للغاية أثناء الحديث أو التقديم
، فسيكون  أنه إذا تم تسجيل الجلسةب  في عين االعتبار أيضا  ضع  .  استخدامها أثناء التقديموالتي يُفّضل  شخصين أثنين،  فقط بين  

 .تعليقاتك في ، لذا كن حذرا  لوحة الدردشة في التسجيلمشاهدة  من الممكن أيضا  
 



o شبكة خاصة افتراضيةعدم استخدام  جامعة الدفاع القومي، فمن األفضل   إذا كنت على نظام  (VPN  .)  اضطرابات حدوث  إن
 .  جلسةالفي حدوث انقطاعات في سيتسبب   VPNالـ  في

 
 :لما يلياألخطاء وإصالحها  تحديدخطوات 

 

 ال يوجد صوت أو فيديو  •

 ضعف في الصوت أو في الفيديو •

 تشويش في الصوت •

 الصورة غير واضحة أو مشوشةإذا كانت  •
 

 .تحقق من اختيار السماعات الصحيحة لنظام التشغيل الخاص بك .1
 .الصوت  >تفضيالت النظام >( Apple)التفاحة أيقونة  إلىاذهب إذا كنت على جهاز ماك: 

(Apple > System Preferences > Sound) . 
 الصوت   >ت األجهزة والصو > إلى لوحة التحكماذهب إذا كنت على جهاز ويندوز: 

(Control Panel > Hardware and Sound > Sound) الصوت من لوحة التحكم في قائمة البحثواختر ؛ أو ابحث عن الصوت. 
 

 وذلك الستخدامه في منصة ألترا التعاونية.تأكد من اختيار جهاز الصوت المناسب  .2
 .الكاميرا والميكروفون اتإعداد  >الصوت والفيديوإعدادات   >ر على إعداداتي )الصورة الرمزية(انق

 تأكد من وضع الميكروفون بشكل مناسب. 
 . المشاركين في الجلسةمن قبل صوت تنفسك  سماعإلى سيؤدي بشكل مباشر إن وضع الميكروفون تحت أنفك 

 األصوات حولك.سيؤدي وضع الميكروفون بعيدا  عن فمك إلى انخفاض الصوت وإمكانية التقاط 
 

 .تأكد من أنك تستخدم متصفح ويب مدعوم .3
 انظر أدناه أو انقر هنا لرؤية قائمة المتصفحات المدعومة 

 
 المتصفحات المدعومة

 .لمتصفحاتاإصدارين من  آخر فقط  إن منصة ألترا التعاونية تدعم
 

 الهاتف جهاز  الكمبيوتر المكتبي حالمتصف

 ( Chromeغوغل كروم )
 ويندوز، ماك، أوبونتو 

Windows®, macOS, Ubuntu 
 آندرويد

 ( Firefoxفايرفوكس )
  ويندوز، ماك

Windows®, macOS 
 غير مدعوم 

 iPadOSوما فوق،  iOS 12 وما فوق 10.13ماك  (Safariسفاري )

 ( Chromium ®Microsoft Edgeمايكروسوفت إيدج )
  ويندوز، ماك

Windows®, macOS 
 iOS آندرويد، 

 
أن ويُمكنها  على المنصة التعاونية  المتصفحات الحالية  االصدارات األخيرة من  لقد تم اختبار  تأكد من تحديث متصفح الويب الخاص بك.   .4

 . المعروفةللمشاكل إصالحات تحتوي على 
 متصفح الخاص بكال انقر هنا للحصول على إرشادات حول كيفية التحقق من إصدار 

 

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Administrator/About_Collaborate/Browser_Support
https://www.wikihow.com/Find-Your-Browser-Type-and-Version


 متصفح كروم بالوضع المخفي  ّربج، إذا لزم األمرالصفحة. ، وقم بتحديث على المتصفح  إضافات  ةأيّ و قم بإيقاف تشغيل مانع اإلعالنات .5
 . الوضع الخاصفي متصفح فاير فوكس  أو
 

 جّرب متصفح ويب آخر مدعوم. .6
 

 . إعادة تشغيل الجلسةقم بحاول مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لمتصفح الويب الخاص بك و .7
 .انقر هنا للحصول على تعليمات حول مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للمتصفح

 
 المتصفح وقم بفتحه مرة أخرى. أغلق  .8
 
 .قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك .9

 
إذا كان   .10 المركزية  كبير على    ضغطهناك  تأكد  المعالجة  بأنه  ب  ة الخاص)المعالج(  وحدة  ذلك  يُعتبر  أن جهاز  جهازك، حيث  مؤشر على 

يتم تعريف االستخدام المرتفع لوحدة المعالجة المركزية ألهدافنا وأغراضنا على أنه استخدام مستمر  بصعوبة.  الكمبيوتر الخاص بك يعمل  
عود تتحت هذا المستوى أو  تنخفض في الغالب  ال  المعالج  نسبة استخدام  أن  ب، ما يعني  ٪100إلى  ٪  90لوحدة المعالجة المركزية بنسبة  
 قديم أو عند تشغيل عدد كبير جدا    كمبيوتر الجهاز  عندما يكون  كبير  يكون المعالج تحت ضغط  ما    غالبا  .  بشكل متكرر إلى ذلك المستوى

 بنفس الوقت. من البرامج
 

استخدام  معدل  . إن  (ctrl+alt+delete) ارزرأمن خالل الضغط على  (  Task Manager)  ، افتح مدير المهامويندوز في نظام التشغيل
 .المهاممدير  في الجزء السفلي من شاشة يظهر وحدة المعالجة المركزية 

 
جهاز النشاطالماك على  مراقب  افتح   ،  (Activity Monitor  )(المساعدة    >  إذهب النشاط  >األدوات   (مراقب 

(Go>Utilities>Activity Monitor) . في الجزء السفلي من شاشة مراقبة النشاطيظهر استخدام وحدة المعالجة المركزية إن معدل. 
 

 انقر هنا للحصول على إرشادات حول كيفية إصالح االستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية 
 

أّي  مشاركة  تنوي  ، إذا كنت ال  مةكقاعدة عا.  الخاصة بك جلسة العلى الكمبيوتر قبل بدء    تعملقم بإيقاف تشغيل أي برامج غير ضرورية   .11
 قم بإغالقه.  ف، تطبيق

 
 لديك.  األنترنتوجودة يُرجى التأكد من سرعة ، مشاكلزلت تواجه أي جميع تلك الخطوات وال قمت بإذا 

 .انقر هنا للذهاب إلى دليل تحديد أخطاء الشبكة وإصالحها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history
https://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cache
https://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cache
https://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cache
https://www.wikihow.com/Fix-High-CPU-Usage
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=kA71O0000008PM6
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=kA71O0000008PM6
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=kA71O0000008PM6


 بالكبورد ألترا التعاوني 

 إلى الجلسة تعليمات االنضمام
 

 

 

 

 الغرفة التعاونية 
 

   Chrome . افتح متصفح الويب1الخطوة 

متصفح سفاري   )يمكنك استخدام Firefox أو

Safari  إذا كان محدثا (.الماك  جهازالعلى 

انسخ رابط الجلسة من بريدك . 2الخطوة 

قم  . اإللكتروني في شريط العنوان في متصفحك

 بلصق الرابط واضغط عليه... 
 

 

اسمك األول واألخير يُرجى كتابة . 3الخطوة 

 .التي تُمثّلها بلدالبالكامل و

جلسة" ال"االنضمام إلى  إضغط على . 4الخطوة 

 . لدخول الغرفة

 
 

قائمة الجلسة: 

، اإلبالغ مساعدة

، عن مشكلة

هاتف استخدام ال

من أجل محادثة 

 مغادرة، صوتية

 الجلسة

 :لوحة تحكم المستخدم

 ، ارفع يدكالفيديو )تشغيل / إيقاف(، ، الصوت )تشغيل / إيقاف(الحالة

اللوحة التعاونية: 
الدردشة والحضور 
ومشاركة المحتوى 

 واإلعدادات

 

المتحدث 

الرئيسي / 

منطقة 

 العرض



 تعليمات التحقق من الميكروفون والكاميرا 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منصة بالكبورد ألترا التعاونية عند استخدام الُمثلى الممارسات 

الويب • متصفح  باستخدام  فوكس  أو   Chrome كروم  انضم  عدم ).  Firefoxفاير  يُرجى 

إنتراستخدام   إيدج    أو    Internet Explorerإكسبلوررت  نمتصفح  مايكروسوفت 

Microsoft Edge .) 

العرض والصوت • قد تؤثر على جودة  التي  التطبيقات األخرى  )مثل  الجلسةفي   قم بإغالق 

 . ، وما إلى ذلك(تطبيقات الموسيقىاليوتيوب،  

 .تقديمبعمل تقوم تتحدث وصوت إال إذا كنت اليُرجى إغالق الفيديو و •

أن  ما  بمجرد  .  يُرجى استخدام أيقونة "ارفع يدك" عندما تريد طرح أّي سؤال أو إبداء تعليق •

كتم الميكروفون مرة قم ب.  تحدثبالابدأ  الميكروفون وبتشغيل  ، قم  سمكبذكر إالمشرف  يقوم  

 .يدك عند االنتهاء من طرح السؤال أو التعليقاخفض . ثيأخرى بمجرد االنتهاء من الحد

 (. اتبع التعليمات )فيديو4الخطوة 

للتحقق من أن الصوت . انقر هنا 2الخطوة 

 والفيديو يعمالن بشكل صحيح

 لوحةفي الأنقر على هذه األيقونة . 1الخطوة 

تحقق أو ضبط اإلعدادات الخاصة للالتعاونية 

 ، بما في ذلك الصوت والفيديوبك

 
  

 

 . اتبع التعليمات )الصوت( 3الخطوة 

 




